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Aanpassing GR 2 
Rapport van het generale college voor de kerkorde 
 

1 Registratie 

In het lokale ledenregister zijn allen die tot de gemeenschap van de gemeente behoren opgeno-5 
men (ord. 2-3-2), te weten leden, gastleden, ongedoopte kinderen en vrienden. Diezelfde gege-
vens zijn ook opgenomen in het landelijk register (ord. 2-3-3). 
In GR 2-3 wordt opgesomd welke gegevens per persoon worden geregistreerd (lid 2). Tevens 
wordt de gezinsrelatie tussen geregistreerden vastgelegd (lid 3a; de ze geheten pastorale een-
heid). Daarbij kunnen ook gegevens van gezinsleden die niet tot de gemeente behoren, worden 10 
opgenomen (lid 3b; de zo geheten meegeregistreerden) “tenzij van de zijde van betrokkenen hier-
tegen bezwaar wordt gemaakt”.  
Het GCKO merkt hierbij op: 
Niet is vastgelegd dat betrokkene op de hoogte wordt gesteld en zo in de gelegenheid wordt ge-
steld bezwaar te maken. Weliswaar is duidelijk dat meegeregistreerden alleen geregistreerd kun-15 
nen worden als die gegevens worden aangeleverd. Maar het GCKO acht het juister om expliciet te 
vermelden dat betrokkene moet instemmen en stelt voor de tekst als volgt vast te stellen: 
 
GR 2-3 sub b 

Huidige tekst Voorstel 
gegevens ten aanzien van de leden van het 
gezin, gezinsverband of ander samenlevings-
verband die geen lid zijn van de kerk, met ver-
melding - indien van toepassing van de kerk-
gemeenschap waartoe deze behoren, een en 

ander tenzij van de zijde van betrokkenen 
hiertegen bezwaar wordt gemaakt. 

gegevens ten aanzien van de leden van het 
gezin, gezinsverband of ander samenlevings-
verband die geen lid zijn van de kerk, met ver-
melding - indien van toepassing van de kerk-
gemeenschap waartoe deze behoren, een en 
ander indien betrokkene daarmee instemt. 
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Het GCKO gebruikt hier enkelvoud (betrokkene), omdat elk van de betrokkenen hiermee voor zich 
moet instemmen. 

2 Overschrijving 

In GR 2-10-1 is geregeld: 
De gegevens van geregistreerden die opgenomen zijn in het landelijke ledenregister inge-25 
schreven zijn in de (wijk)gemeente binnen het gebied waarvan zij woonachtig zijn, en verhui-
zen naar het gebied van een andere (wijk)gemeente worden vanuit het landelijke ledenregister 
toegezonden aan de gemeente in de plaats van vestiging. 

 
In lid 2 wordt nader geregeld naar welke gemeente de gegevens worden gezonden als er meer 30 
dan één gemeente in aanmerking komt. Dat kan hier buiten beschouwing blijven. 
In lid 3 wordt bepaald: 

Bij overgang naar een andere gemeente als bedoeld in ord. 2-3-2 en 3 worden de gegevens 
van betrokkene vanuit het landelijke ledenregister toegezonden aan de gekozen gemeente. 

 35 
Wanneer een geregistreerde overgaat naar een andere gemeente worden dus vanuit LRP de ge-
gevens naar de nieuwe gemeente toegestuurd.  
 

Ter informatie:  
Daarbij wordt uitgegaan van ord. 2-2-3: 40 

De leden die binnen het grondgebied van een gemeente hun vaste woonplaats hebben behoren tot 
die gemeente, tenzij zij op hun verzoek door de kerkenraad van een andere gemeente 
van de kerk als lid van die gemeente zijn opgenomen. 

Dit betekent dat  
- leden die op verzoek lid zijn van een gemeente buiten de woonplaats worden bij verhuizing ge-45 

acht lid te blijven van die gemeente. Zonder een speciaal verzoek worden de gegevens niet naar 
de gemeente in de nieuwe woonplaats gestuurd. 

- Gegeven van leden die lid willen blijven van hun gemeente en op hun verzoek door de kerken-
raad als lid opgenomen blijven worden eveneens niet doorgezonden. 



Wijziging GR 2 -  (rapport GCKO dd 28-09-2022)  2 

 

Het GCKO constateert dat de vermelding van “geregistreerden” in lid 1 te ruim is. Er moet onder-
scheid worden gemaakt tussen leden en hun ongedoopte kinderen enerzijds, en gastleden en 
vrienden anderzijds. 
Leden en hun ongedoopte kinderen behoren tot de (een) gemeente in hun woonplaats en kunnen 5 
dus worden overgeschreven. Zij worden met hun ongedoopte kinderen automatisch in de ge-
meente van hun woonplaats opgenomen. 
Gastleden en vrienden behoren tot de gemeenschap van de gemeente die hen heeft opgenomen. 
Zoals zij alleen op verzoek als gastlid of vriend in die gemeenschap zijn opgenomen, zo kunnen zij 
alleen op verzoek opgenomen worden in een andere gemeente. Dat betekent dat alleen op hun 10 
verzoek de gegevens kunnen worden doorgestuurd naar een andere gemeente. Daarbij is het aan 
de kerkenraad van die andere gemeente of deze betrokkenen in de gemeenschap opneemt. Een 
kerkenraad zal dat overigens alleen met zeer goede redenen kunnen weigeren. 
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Het GCKO stelt daarom voor de tekst als volgt vast te stellen 
 
GR 2-10-1 

Huidige tekst Voorstel 
De gegevens van geregistreerden die opgeno-
men zijn in het landelijke ledenregister inge-
schreven zijn in de (wijk)gemeente binnen het 
gebied waarvan zij woonachtig zijn, en verhui-
zen naar het gebied van een andere (wijk)ge-
meente worden vanuit het landelijke ledenre-
gister toegezonden aan de gemeente in de 
plaats van vestiging. 

De gegevens van leden en hun ongedoopte 
kinderen die opgenomen zijn in het landelijke 
ledenregister, ingeschreven zijn in de (wijk)ge-
meente binnen het gebied waarvan zij woon-
achtig zijn, en verhuizen naar het gebied van 
een andere (wijk)gemeente worden vanuit het 
landelijke ledenregister toegezonden aan de 
gemeente in de plaats van vestiging. 
De gegevens van gastleden en vrienden die 
opgenomen zijn in het landelijke ledenregister, 
ingeschreven zijn in de (wijk)gemeente binnen 
het gebied waarvan zij woonachtig zijn, en ver-
huizen naar het gebied van een andere 
(wijk)gemeente worden op hun verzoek van-
uit het landelijke ledenregister toegezonden 
aan de gemeente in de plaats van vestiging. 
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